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Ve( praktiCnega znanja
V Solskem centru Skofja Loka so ze petic pripravili dogodek, na katerem so se prihodnji vajenci Srednje
sole za strojnistvo srecali z delodajalci in iz prve roke pridobili informacije, ki jim bodo koristile pri
odlocitvi za sklenitev vajeniske pogodbe.

Vecina stanovanj

~astniskih
Obcina Medvode je lastnica petnajstih stanovanj,
ki jih kot neprofitna oddaja obcanom v najem
za nedoloceri cas.

MASA LIK0SAR
Skofja Loka - Kot je pojasnila ravnateljica Srednje sole
za strojnistvo Mojca Smelcer, morajo prihodnji dijaki vajeniske oblike izob razevanja ze p red vpisom V solo
skleniti vajenisko ucno pogodbo s podjetjem, ki mora
biti po·trjena tudi s strani gospodarske ali obrtne zbornice. »Vajenci si obiajno izberejo podjetje, kjer se mor.da zelijo nekoc tudi zaposliti. Podjetja, kjer sicer opravijo vel kot polovico celotnega
izobrazevanja, zlasti p rakticnega, jun kasneje dopustajo tudi nadaljevanje solan ja . Vecina vajencev se vpise se na poklicno tehnisko,
-izobra:!evanje. Ko opravijo
poklicno maturo, lahko nadaljujejo s studijem na visji
strokovni soli ill na univerzitetnem prograrnu,« je povedala Smekerjeva in dodala."da je njibova sola najveqa
Na Gor enjskem je vsako
l e to okoli petd eset novih
vajen cev.
vajeniska sola v Sloveniji, saj
irnajo vec kot polovico vseh
vajencev, ki so vpisani vvajenisko obliko izobra:!evanja V
Sloveniji. Leino razpgejo
en oddelek vajertiske oblike
oblikovalec kovin-orodjar,
preteklo solsko leto so prvic
vpisali en oddelek in pol vajeniske oblike za smeri avtoserviser in avtokarose rist.
Na srecanju se je preds tavilo 45 delodajalcev in predslavnikov gospodarske ter
obrtne zbornice Slovenije. Po besedah Smelcerjeve je obicajno najvecji deJez njibovih vajencev v sk o_fjeloskem podjetju LTH Castings. »Sprva smo sprejeli
osem vajencev, letos· jib nacrtujemo ze deset. Podjetje

Na s re canju se je predstavilo 45 delod ajalcev in pred stavnikov gospodarske in ·obrtne
zbornice Slovenije., ro10: Mab ukonr
Na Gorenjskemjepo bese:

sklopu vajenistva sodelujejo
s sedemdesetimi razlicnimi
spodarske zbomice Slovenije podjetji iz Gore~jske. »Skovsako leto okoli petdeset no- zi redne evalvacije vajertistva
vih vajencev. »Najveqe za. opazamo, da je mladim vaienimanje je za Solski center nistvozelo vsec, saj spoznavaSkofja Loka, in sicer za oba jo poklic v realnem.delovnem
prograrna s podrocja strojni- okoljti Tak naa.n je zanje ve~tva, mizarstvo in avtoservi•
liko zanimivejsi, hitreje nasiranje,« je pojasnila in do- predujejo polegtega pa prejedala: »Opazamo, da je interes majo se vajertisko nagrado,«
podjetij za vajence zelo velik,
je povedala i.emva Novakosaj razpisejo se enkrat toliko va in se dodala, da so v okviru
prostih mest; kot jib vajen- GZS doslej registrirali :!e blici in dijaki nato zasedejo.« V · zu seststo vajertiskih pogodb.
Dogodka so se letos prvic
udelezili tudi dijaki, ki obiskujejo prvi in zakljucni letnik izobrazevanja na njibo. vi soli. »Pri delodajalcu prejmes mnogo vet prakticnega
znanja kot v soli. V tas4 va. jertistva, ki sem ga opravljal
v podjetju LTH Castings,
sem se med drugirn naual
merjenja in poliranja, spoznal sem meritvene naprave,
seznanil sem se tudi s stroJi za obdelovanje kovin, kot
sta Stru.znic.a in rezkarica,«
~
je deja! Tej Dermota iz SkoPrihodnji vajenci so iz prve roke pridobili informacije, ki jim
fje Loke, dijakdrugega letnika orodjarstva.
bodo koristile pri odlocitvi za sklenitev vaje nis ke pogodbe.
raste in s tovrstnimi nac.ini dela z mladimi si zagolavljamo nove kadre,« je
dejala Sabina Mohoric iz
kadrovske sluzbe podjetja
LTH Castings, mentor vajencev v n jibovem podjetju
Bostjan Rakovec pa je dodal: »Vajencem skuAamo
am bolj priblizati celoteri
proces dela in jib_.navdusiti do te mere, da bodo tudi
po konanem solanju n ad aljev_a li poklicno karierov n asem podjetju.«

dab Ane i.emva Novak iz Go-

Nominaciji za mednarodno nagrado
MAR[ANA AHACIC
Bohinjska Bistrica - Brv
na Rju in Hotel Bohinj

sta med nominiranimi za
mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno
prenovo in gradnjo v AJ.
pah constructive Alps.- Na
natecaj, lei ga Svica i n Lihtenstajn letos prirejata sestic, je prispelo 237 projektov, med katerimi je komis ija izbrala 31 tistih, lei so z
vidika podnebju prijazne
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gradnje in prenove na ob,
moqu Alp najbolj prepricljivi. Zmagovalce ho komisija izbrala na podlagi kompleksnih meril in z
ogledi projektov, nagrajeni pa bodo tudi projekti, ki
bodo do 8. julija zbrali n ajvec glasov ljudi. Nagrade
bodo predvidoma podelili
v okviru naslednjega srecanja ministric in ministrov,
zadolzenib za uresnicevanje Alpske konvencije, septembra v svicarskem Brigu.

osrednjeslovenski regiji je povprasevanje po stanovanjib veqe od
ponudbe,.zato se najemrJki
srefujejo s stisko ob iskaniu
primemega biyalisca in visokirni trznimi najernninarni.
Tudi v Medvodah je situacija podobna, saj je velina sla•
novanj lastniskih, le malo pa
jib lastniki oddajajo na trgu.
Neprofitna
slanovanja
Obcina Medvode dodeljuje v okviru javnega razpisa,
zadnjega so objavili Jani jeserti. Trenutno irnajo prosta tri stanovanja; ki jib bodo,
upostevajoc stevilo clanov
gospodinjstva, povrsino stanovanja in uvrstitev na prednostno lisio upravice_
n cev za
oddajo neprofitnih stano•
vanj v najem, oddali v kratkem. Aprila so zakljuali javni r.izpis za dodelitev nepro-.
fitnih slanovanj v najem in
oblikovali prednostno listo u pravicencev. Razpoloa jiva neprofitna stanovanja
bo Obona Medvode po prednostni listi postopoma dodeljevala v letih 2022, 2 023
in 2024. Na prednostno listo se je uvrstilo 31 posamezrtikov oziroma dru:!in .

Kot se pojasnjujejo na spletni strani, se v primeru, ko
· prosilci za stariovanja na javnem razpisu za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem rtiso uspesni, lahko se
vedno obmejo na trg. kjer socialno ogrozenim obtanom
pri platevanju najernnine pomaga obcina oziroma drzava.
Gre za subvencijo najemnin e, ki jo vodi center za socialno delo, obcina subvencije
. zalaga najemodajalcem, po .
preteku koledarskega !eta pa
denar po novem dobi vrnjen
od drzave. Subvencija nepro"°
fitne najemnine lahko znasa
najvel osemd eset odstotkov
neprofitne najemnine.
»Tako smo v letu 202 1 za
54 obcanov krili za 84.851,93
evra subvenciortiranih trznih ter neprofitnih najemnin,« so zapisali na spletni
strani; in se:»Ker obcina ne
razpolaga z zadostnirn Sia·
novanjskim fondom, je subvencija trzne najemnine edina pomoc, ki jo oba.na lahko
ponu di iskalcem, ki si sarni
poisfejo stanovanje. P\aa1a trlne najemrune ·brez pomoo obcines subvencijo SO·
cialno ogrofeni obcani sarni
v veliko primerih ne b i bill
zmozni pokrivati.«

Zacenja se gradnja krozisca v srediscu Domfal
Domzale - Obcina Domfale ~ sodelovanju z drzavo zacenja
preuredi_tev semaforiziranega kriz isca pri Policijski postaji
Dom fa le v krozisce, zaradi lesar se obeta spremem ba prometnega rezima. Danes, 3. maja, se zalenja prva faza del, zaradi
cesar bo ·na Masljevi ulici in Ko l9dvorski cesti veljala popolna
zapora promet a. Dela bodo p otekala do sredine avgusta .

